REGLAMENT GENERAL D’ÚS DE
L’ESPONA, CENTRE DE LA DANSA TRADICIONAL CATALANA

1. Preàmbul

El recull de normes aplegades en aquest reglament té com a finalitat regular el funcionament
i l’ús de L’Espona, Centre de la dansa tradicional catalana (d’ara endavant L’Espona).
Qualsevol usuari, entitat, col·lectiu o grup, sigui o no de Rubí, que vulgui fer ús d’aquest espai
es guiarà pel que s’estableix en aquest reglament.

Aquest reglament estarà permanentment a disposició de qualsevol persona que ho desitgi al
mateix equipament i a la pàgina web de l’Ajuntament de Rubí.

L’accés a les instal·lacions suposarà l’acceptació de les normes contingudes en aquest
reglament, que restarà en un lloc visible del centre.

2. Introducció

Aquest reglament va dirigit a tota persona, grup, entitat, companyia o públic en general, que
faci ús de les instal·lacions de l’Espona i/o participi a les activitats que s’hi desenvolupin, i
pretén vetllar pel bon funcionament i pel respecte dels usuaris, tant envers la instal·lació com
cap a la resta d‘usuaris.

Aquest reglament general d’ús està sotmès a les normes o reglaments de rang superior que
siguin vigents o que es puguin dictar en un futur, així com també a les possibles modificacions
que pugui proposar l’Ajuntament de Rubí en funció de les necessitats del centre.

3. Definició

El centre està destinat preferentment a la pràctica de la dansa tradicional catalana així com de
qualsevol altra manifestació de la dansa i de la cultura popular. Hi tindran cabuda de manera

preferent totes les activitats que puguin difondre la dansa tradicional catalana en forma de
cursos, tallers, conferències, xerrades o seminaris, entre d’altres.

4. Objecte, naturalesa

El centre estarà al servei de tota la ciutadania i tindrà la consideració de bé de domini públic
que afecte al servei públic.

5. De la seva organització

L’Espona és un equipament municipal que s’organitza tal com estableix aquest reglament, i
que, essent una instal·lació municipal, és per extensió un bé de domini públic afecte al servei
públic.

L’administració i gestió d’aquesta instal·lació municipal es realitza de forma directa per
l’Ajuntament de Rubí, mitjançant l’àmbit d’Identitat i Projecció Exterior. L’Ajuntament podrà
proposar modificacions en aquest reglament, recaient en el Ple de la Corporació la potestat
d’aprovar-les.

Dins de l’edifici Espona hi haurà la seu de l’Esbart Dansaire de Rubí, entitat local que farà ús
de determinats espais del centre d’acord amb el conveni de cessió d’espais signat entre
l’Ajuntament i l’entitat.

6. Normes generals

Qualsevol persona o col·lectiu, pel sol fet de trobar-se en el recinte, es compromet de forma
expressa a:

- No deteriorar ni malmetre les instal·lacions ni els béns mobles d’aquest ja que serà
responsable dels danys i/o perjudicis ocasionats, i es farà càrrec de les despeses que això
origini.
- Comunicar als responsables del centre qualsevol anomalia detectada a les instal·lacions, el
mobiliari o el material.
- Deixar els espais cedits per la realització d’alguna activitat en el mateix estat que es van
trobar.
- No manipular ni canviar d’ubicació ni el mobiliari ni l’equipament tècnic sense l’autorització i
supervisió dels responsables del centre.

- No alterar I'ordre i guardar respecte a les persones i a les coses. Les normes de
comportament i higiene dels usuaris han d’ajustar-se al que disposi la legislació vigent
respecte als usuaris d’edificis públics.
- No fumar a tot l’espai del centre.
- No entrar ni consumir begudes ni menjar a les sales d’assaig i de treball.
- No filmar, fotografiar o enregistrar a les sales d’assaig sense autorització expressa, per tal de
salvaguardar el dret a la pròpia imatge, regulat per la llei 5/1982 de 5 de maig sobre el Dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
- Respectar les indicacions dels accessos restringits als espais tècnics i de manteniment.
- No entrar amb animals a la instal·lació, a excepció dels gossos pigall dels invidents.
- No entrar ni emmagatzemar objectes i/o productes perillosos a cap espai del centre.
- No fer ús dels plafons informatius sense l’autorització del personal de l’equipament, qui en
determinarà la ubicació.
- No deixar sols al centre menors de 12 anys que no estiguin participant en alguna activitat. En
aquest cas en serà responsable l’entitat organitzadora.

Sens perjudici del règim sancionador que pugui ser aplicable, la coordinació de L’Espona té la
facultat d’aturar o suspendre les activitats que infringeixin les normes d’ús establertes en
aquest reglament.

Qualsevol dany, deteriorament o perjudici que es pogués causar durant el desenvolupament
d’activitats o ús del local, instal·lacions, materials, mobles o accessoris durant el període de
cessió autoritzat, serà responsabilitat imputable a la persona jurídica autoritzada, que restarà
obligada per si mateixa o per representació, a la reparació, reposició o compensació dels béns
perjudicats.

7. Ús dels espais

L’Espona està definit per l’edifici, el mobiliari i la seva dotació tècnica i humana.

Les activitats que es desenvolupin a l’Espona han de tenir una finalitat bàsicament cultural,
cívica, educativa o social.

La coordinació de l’equipament serà responsable de programar i gestionar les activitats que
s’hi desenvolupin, així com d’atendre les sol·licituds d’utilització i concedir les autoritzacions
corresponents.

S’establirà una aplicació informàtica interna per gestionar els horaris i les activitats previstes
en cada un dels espais del centre per a cada dia. Aquesta aplicació serà l’eina de gestió i
control que utilitzarà consergeria per tal de controlar els accessos a cada un dels espais, les
activitats programades i els recursos, materials i equipaments tècnics (so, audiovisual) que es
puguin cedir.

Sempre que ho demani en deguda forma i compti amb la corresponent autorització, podrà
utilitzar els espais del centre qualsevol persona jurídica, Tot i que es prioritzarà l’ús dels espais
a entitats, col·lectius, associacions o grups dedicats a la dansa tradicional catalana, també
podran utilitzar les instal·lacions col·lectius relacionats amb altres tipus de dansa, la cultura
popular, o d’altres, si la disponibilitat d’espais ho permet (veure apartat d’Activitats).

L’Esbart Dansaire de Rubí podrà utilitzar els espais d’acord amb allò establert al conveni de
cessió d’espais entre l’Ajuntament i l’entitat local.

Queden prohibides expressament totes les activitats que atemptin contra els valors
fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia.

L’Ajuntament de Rubí podrà exercir en qualsevol moment les seves potestats de tutela i
inspecció adoptant les decisions que siguin adients segons aquest reglament.

7.1 Sol·licitud i Autorització dels espais d’assaig i sales de treball o reunió

L’Espona disposa de 3 sales d’assaig: Sala 1 (145m2), Sala 2 (102m2) i Sala 3 (42m2).
Alhora, l’equipament disposa de 2 sales de treball o reunió amb una capacitat per a 10
persones cada una, convertible en una sala amb cabuda per a 20 persones.

Podrà sol·licitar la cessió d’espais qualsevol persona jurídica, relacionada o no amb el món de
la dansa tradicional i la cultura popular catalana, sempre que les activitats a desenvolupar no
contravinguin aquest reglament.

De manera general, seran exemptes del pagament de la taxa aquelles persones jurídiques o
col·lectius sense afany de lucre destinats a la difusió de la dansa tradicional catalana o que
organitzin activitats conjuntament amb l’Ajuntament i l’Espona .

L’autorització de cessió d’espais es regirà pels criteris establerts al punt 7.2. d’aquest
reglament.

Totes les sol·licituds per a la utilització de qualsevol espai de l’Espona s’hauran de fer per
escrit, mitjançant la presentació d’una instància, acompanyada del formulari de sol·licitud d’ús
dels espais de l’Espona, a qualsevol de les Oficines d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Rubí.

Les sol·licituds de cessió s’hauran de presentar amb quinze dies d’antelació, com a mínim

A les sol·licituds d’espais s’haurà d’especificar: l’espai sol·licitat, les dates, horaris, descripció i
altres dades d’interès de l’acte o activitat a desenvolupar. L’Espona podrà sol·licitar la
informació i documentació complementària que estimi pertinent.

Qualsevol usuari interessat a sol·licitar l’autorització de cessió d’un espai a l’Espona podrà
consultar abans la disponibilitat existent.

L’Espona concedirà les autoritzacions pertinents, de manera discrecional, a l’entitat o ens que
ho hagi sol·licitat en deguda forma i sempre que aquesta garanteixi que pot assumir les
obligacions i deures per desenvolupar l’activitat sense contravenir aquest reglament. Tota
entitat, grup o empresa sol·licitant haurà de presentar l’assegurança de responsabilitat civil
corresponent.

Les autoritzacions de cessió no ho seran en cap cas per temps superior a l’activitat sol·licitada
i tenen el caràcter de personals i intransferibles. D’aquesta manera, les autoritzacions ho són
exclusivament per les l’activitat per a les quals s’atorguen i expiren quan s’acompleix el termini
establert, sense necessitat de requeriment previ.

Els usuaris no podran fer ús dels espais ni del material cedits fora de I'horari autoritzat i, en
cas que sigui necessària una modificació d’horari, l’usuari autoritzat ho haurà de comunicar a
l’Espona com a mínim amb 3 dies d’antelació i per escrit, i esperar l’autorització o no del canvi.

Extingida l’autorització d’ús, el titular ha de deixar lliure i a disposició de l’Espona la instal·lació
i els béns objecte, en el mateix estat de conservació i funcionament en què els va rebre.

L’Espona podrà negar l’autorització d’ús de sales quan l’activitat pugui causar molèsties
evidents a la resta d’usuaris o als veïns de l’equipament. També podrà suspendre cessions ja
autoritzades en aquells casos en què, posteriorment a l’autorització, es demostri que l’activitat
comporta riscos o molèsties no notificades prèviament. També es valorarà i es podrà retirar

l’autorització d’un ús continuat sí l’activitat per la qual s’ha demanat deixa de fer-se durant un
període de dos mesos sense rebre cap justificació per part de la persona responsable o
sol·licitant.

D’acord amb el que estableix la legislació sobre procediment administratiu vigent, les
denegacions d’usos hauran d’estar degudament motivades.

L’Espona té, en tot moment, la facultat d’anul·lar la pràctica de l’activitat, per causes
justificades i amb una comunicació prèvia mínima d’una setmana.

La renovació de sol·licitud d’un espai de manera continuada s’haurà de lliurar quinze dies
abans de finalitzar l’activitat. Aquestes sol·licituds seran contestades, com a màxim, deu dies
després de ser presentades.

Les autoritzacions d’un espai de manera continuada tindran una durada màxima de 6 mesos, i
no pressuposa la utilització de l’espai en exclusivitat, ni crearan cap dret, precedent, avantatge
o reserva per a anys o usos posteriors, si es dóna el cas que es presentin més sol·licituds d’ús.
L’autorització de cessió d’un espai de manera continuada no pressuposa la seva utilització en
exclusivitat; tots els espais susceptibles de ser cedits són d’ús comú i per tant susceptibles de
ser compartits

Els usuaris amb autoritzacions d’ús continuat o puntual, hauran de designar un únic
interlocutor,

persona responsable i de control de les relacions amb els responsables de

l’Espona.

És responsabilitat dels usuaris (sol·licitants) lliurar les quantitats corresponents a la Societat
General d’Autors (SGAE) i altres impostos que es derivin, així com també les garanties que
pugui demanar l’Espona en funció del tipus d’acte que se sol·liciti.

7.2 Les activitats

Totes les activitats que es puguin realitzar a qualsevol de les tres sales d’assaig i les dues de
treball queden afectades pel que es dicta en el capítol 7 Ús dels espais (Sol·licitud i
autorització dels espais d’assaig i sales de treball ).

La cessió de les sales i espais d’ús temporal de les dependències del centre es determinen
per ordre d’entrada i de preferència següent:

1. Activitats organitzades per l’Espona, Centre de la dansa tradicional catalana.
2. Activitats organitzades per l’Espona, Centre de la dansa tradicional catalana conjuntament
amb altres entitats, col·lectius o grups relacionats amb la dansa tradicional catalana.
3. Activitats organitzades per entitats relacionades amb la dansa tradicional catalana amb
l’objectiu de difondre-la.
4. Activitats organitzades per entitats no relacionades amb la dansa tradicional catalana amb
l’objectiu de difondre-la.
5. Activitats organitzades per entitats relacionades amb altres tipus de dansa.
6. Activitats organitzades per entitats relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.
7. Activitats organitzades per l’Ajuntament de Rubí.
8. Activitats organitzades per altres institucions públiques.
9. Actes organitzats per ens o persones jurídiques sense ànim de lucre no relacionats amb la
dansa tradicional catalana.
8. Activitats organitzades per persones jurídiques amb afany de lucre: empreses, comerços,
així com persones a títol individual.

7.3 Prohibició o suspensió de les activitats portades a terme a l’Espona

L’Espona està facultada per prohibir o suspendre els actes i les activitats que s’hi realitzin en
els supòsits següents:

a) Si s’infringeixen les normes referents als usos dels espais.
b) Si no s’ha obtingut l’autorització.
c) Si l’espectacle s’aparta de les característiques que en van determinar la qualificació.
d) Si s’infringeixen les normes reguladores de l’activitat.
e) Si es produeixen o es pot preveure que es produiran alteracions en I'ordre públic, amb perill
per a les persones o els béns.

8. Els usuaris

L’Espona i les activitats que s’hi organitzen, estan oberts a tota la ciutadania i a entitats, grups
i associacions, especialment relacionats amb la dansa tradicional catalana, de caire local,
comarcal, nacional i internacional.

Per accedir a l’espai, els usuaris i les usuàries menors de 12 anys han d’anar acompanyats de
la persona legalment responsable o de qualsevol altra persona adulta autoritzada per aquella.

En cap cas els professionals del centre poden ser autoritzats com acompanyants del menor.
En cas que l’Espona organitzi alguna activitat destinada a menors de 12 anys, les persones
responsables d’aquests infants hauran de complimentar l’autorització corresponent per
romandre al centre per a la realització de l’activitat en qüestió, que només serà vàlida durant
l’estona que duri aquesta.

8.1 Drets i deures dels usuaris

Drets

Qualsevol usuari o entitat té els drets següents:

• A utilitzar els diferents espais que composen L’Espona en el marc de les activitats que s’hi
desenvolupin.
• A trobar en òptimes condicions de salubritat i higiene els espais d’ús comú i les sales i aules.
• A disposar de fulls de reclamacions i suggeriments al mateix centre.
• A ser tractat amb respecte.
• A la confidencialitat de les seves dades personals i que aquestes no siguin difoses sense
permís dels usuaris.
• A la privacitat de les comunicacions. No obstant, el personal responsable podrà
controlar l’accés a pàgines web dels menors d’edat amb l’única finalitat de protegir els
drets de la infància i joventut.

Deures

Els usuaris i/o entitats tenen els deures següents:

• Respectar els horaris d’obertura i tancament de l’equipament.
• Mantenir els espais en les mateixes condicions en què es trobaven abans d’ésser utilitzats,
sempre que sigui possible.
• Tractar amb respecte la resta d’usuaris i el personal municipal.
• Seguir en tot moment, les indicacions del personal municipal responsable de la instal·lació.
• No entrar a les instal·lacions amb animals.
• Complir amb allò disposat a la Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la
Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden
generar dependència.

• Posar en coneixement dels responsables del centre les anomalies o irregularitats que
s’observin en el mateix.

8.2 Deures dels organitzadors de les activitats
Aquelles persones jurídiques, ens, col.lectius, entitats o associacions que organitzin activitats
al centre tenen els deures següents:

• Abonar les taxes previstes, aquells no exempts de pagament, a les ordenances municipals,
regulador de les taxes d’us d’equipaments cívics, culturals i esportius.
• Destinar l’espai cedit a les finalitats que li siguin pròpies i a l’activitat per la qual li ha estat
concedit.
• Tenir subscrita la preceptiva assegurança de responsabilitat civil quan es tractiu d’un acte
obert al públic.
• Vigilar que les normes es respectin i que existeixi un clima de cordialitat i respecte, tant entre
els usuaris com entre aquests i els responsables. En cas contrari, donar compte de les
incidències que es produeixin al personal del centre.
• Fer-se responsable dels danys que pugui ocasionar l’activitat per la conducta dels assistents
a l’acte o activitat als béns, les instal·lacions, les infraestructures o a terceres persones.
• Realitzar activitats que no suposin perill ni per les persones que hi assisteixen ni per el
propi equipament.
• No manipular, sense autorització, els aparells especialitzats de què disposa l’equipament.
• Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral, de seguretat
social i de prevenció dels riscos laborals, així com d’altra normativa sectorial d’aplicació, i
acreditar-ne el compliment a requeriment municipal.
• En cas que l’entitat contracti alguna empresa per a muntatge, sonorització, actuació ... haurà
de fer constar a la sol·licitud que aquesta compleix la normativa de prevenció de riscos
laborals.
• Respectar l’aforament de l’espai cedit, el control del qual serà responsabilitat del sol·licitant.
• A tota publicitat o document referent a les activitats que es duen a terme en el centre, hi
haurà de constar la col·laboració de l’Ajuntament de Rubí i mitjançant la fórmula següent :“
Amb el suport de l’Ajuntament de Rubí ” i “L’Espona, Centre de la dansa tradicional catalana”.

9. Espais

9.1 Espais susceptibles d’ésser cedits o llogats

L’Espona disposa de 3 sales d’assaig: Sala 1 (145m2), Sala 2 (102m2) i Sala 3 (42m2).
Alhora, l’equipament disposa de 2 sales de treball o reunions amb una capacitat de 10
persones cada una, convertible en una sala amb cabuda per a 20 persones.

Sala d’Assaig 1
Amb una superfície aproximada de 145 m2. Disposa de magatzem, barres fixes, miralls, equip
de so i equip audiovisual.

Sala d’Assaig 2
Amb una superfície aproximada de 102 m2. Disposa de magatzem, barres fixes, miralls, equip
de so i equip audiovisual.

Sala d’Assaig 3
Amb una superfície aproximada de 42 m2. Disposa de miralls.

Sala de treball o reunions 1
Amb una superfície aproximada de 11’6 m2. Disposa de taula gran i cadires per funcionar com
a sala de reunions. També disposa de projector i ordinador portàtil. Possibilitat d’unir-se amb la
Sala de treball 2.

Sala de treball o reunions 2
Amb una superfície aproximada de 21’2 m2. Disposa de taula gran i cadires per funcionar com
a sala de reunions. També disposa de projector i ordinador portàtil. Possibilitat d’unir-se amb la
Sala de treball 1.

9.2 Condicions d’ús a les sales d’assaig

L’Espona està equipat, a les sales d’assaig, amb un terra especial (parquet i linòleum),
adequat a les necessitats de les activitats que es desenvolupen al centre.
Degut a les característiques particulars del terra, el centre ha de garantir el correcte
manteniment d’aquest amb un mínim d’atencions.

Per al bon ús del terra de les sales d’assaig és imprescindible tenir present un seguit de
normes:

-

Per entrar a les sales d’assaig s’ha de fer amb un calçat adequat. És important intentar
no entrar amb calçat de carrer. L’alumne/a, dansaire o ballarí/ina haurà de disposar
d’un calçat exclusiu per a les classes o els assajos.

-

Està prohibida la utilització de qualsevol tipus de resines en el terra.

-

En el cas de danses o balls de percussió, com el flamenc, és important que es revisin
les plaques metàl·liques i puntes de les sabates amb la finalitat que no es produeixin
deterioraments en la superfície del linòleum.

-

No es permet beure ni menjar a les sales d’assaig.

10. Material i aparells

Tot el material tècnic de les sales d’assaig o de treball sempre serà manipulat pel personal de
l’Espona i aquest decidirà la conveniència d’intervenir-hi altres persones.
La responsabilitat de retornar en bon estat els materials del centre, i del tracte i ús indegut dels
aparells, recau en primer lloc al sol·licitant i en forma de corresponsabilització a l’entitat o grup
a la qual pertany l’usuari.
El material necessari per desenvolupar una activitat, utilitzat per qualsevol grup, s’ha de
retornar al seu lloc en acabar l’activitat.
L’Espona no es fa responsable del material dipositat per l’usuari en cap circumstància, per
excepcional que sigui.
Cap aparell ni material tècnic o complements de l’Espona, no pot ser retirat en cap cas, per al
seu ús, fora de l’edifici.

11. Personal i serveis

L’Espona posa a disposició dels organitzadors de l’activitat el personal del centre, que és en
tot moment qui coneix les possibilitats i capacitat tècniques de I'espai.
El personal de l’Espona té la funció de facilitar tota la informació sobre les instal·lacions i té
l’obligació de portar el control del bon funcionament de l’equipament.

12. Infraccions i sancions

12.1 Règim sancionador

El incompliment de les normes establertes en aquest reglament constitueix una infracció
administrativa que pot donar lloc a la imposició d’una sanció. L’exercici de la potestat
sancionadora es farà d’acord amb el que estableix el Decret 278/1993, de 9 de novembre,

sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat,
i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, i la resta de la normativa vigent d’aplicació.

L’alcalde o bé regidor o òrgan en què hagi delegat serà l’òrgan competent per iniciar els
procediments sancionadors i imposar les sancions corresponents; la instrucció de l’expedient
correspondrà a la persona que estigui al càrrec del servei, departament o unitat que gestiona
l’expedient.

12.2 Tipificació de les infraccions i sancions

Les infraccions es qualificaran de lleus o greus.

Tindran la consideració d’infraccions lleus:

a) El tracte incorrecte de paraula a qualsevol usuari, personal o tècnic municipal.
b) Provocar aldarulls o causar danys lleus a la instal·lació, el material o l’equipament per un
import inferior a 300 euros. La valoració dels danys recaurà en el personal de l’Espona i els
Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
c) L’incompliment de les obligacions dels usuaris, quan la seva conseqüència no doni lloc a la
qualificació de greu.

Tindran la consideració d’infraccions greus:

a) L’incompliment reiterat d’algunes de les obligacions dels usuaris previstes al reglament.
b) El mal tracte d’obra a altres usuaris o empleats de la instal·lació.
c) Causar danys greus a la instal·lació, el material o l’equipament per un import superior a 300
euros. La valoració dels danys recaurà en el personal de l’Espona i els Serveis Tècnics de
l’Ajuntament.
d) Originar per imprudència o negligència accidents greus per a si mateix o per a altres
persones.
e) El falsejament intencionat de les dades relatives a identitat, edat, etc.
f) La suplantació d’identitat.
g) La reincidència en incompliments qualificats de lleus.

12.3 Responsabilitats

Seran responsables directes de les infraccions d’aquest reglament les persones autores
materials, sigui per acció o per omissió, tret del supòsit en que siguin menors d’edat o que hi
concorri alguna causa legal d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran dels danys els
pares, mares, els tutors, les tutores o aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda
legal. La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no
evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats.

12.4 Sancions

Les infraccions lleus es sancionaran, si s’escau, amb la pèrdua del dret d’ús de l’equipament
que poden anar des d’una setmana fins a un mes; les infraccions greus es sancionaran amb la
pèrdua del dret d’ús de l’equipament durant un període no inferior a un mes. Tot, sense
perjudici, de la facultat d’exigir a l’infractor la reposició dels béns municipals al seu estat
originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats.

13. Horaris

El centre tindrà establerts uns horaris mínims de funcionament, dins els quals es podran
programar activitats i també sol·licitar la disponibilitat d’espais.

Fora d’aquests horaris es podrà sol·licitar la utilització del centre, però caldrà l’autorització
expressa de l’Espona.

Rubí, febrer de 2011

